
Regulamin Seminarium Warsztatowego   
 

 
1. Seminarium Warsztatowe – Drogi Publiczne „Kompleksowa realizacja dróg gminnych i powiatowych oraz ciągów 
pieszo rowerowych”, zwana w dalszej części Regulaminu Seminarium lub Szkoleniem odbędzie się w dniach 25-
26.08.2020 r., we Wrocławiu. 
 
2. Organizatorem Seminarium Warsztatowego – Drogi Publiczne jest redakcja Magazynu Autostrady, czasopisma Mosty 
oraz Dróg Publicznych, będących częścią Wydawnictwa Elamed Media Group z siedzibą w Katowicach. 
 
3. Przez następujące określenia użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się: 
a) Organizator: Wydawnictwo Elamed Media Group. 
b) Zgłaszający: osoba dokonująca rejestracji na Seminarium, wypełniając formularz zgłoszeniowy, który otrzyma 
poprzez skrzynkę pocztową. 
c) Uczestnik – osoba wskazana w formularzu jako mająca wziąć udział w Szkoleniu. 
 
4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie i Regulaminie Seminarium oraz 
zobowiązuje się do publikowania na stronie internetowej aktualnych informacji. 
 
5. Adresatami Seminarium są zarządcy dróg gminnych, powiatowych oraz wojewódzkich, pracownicy urzędów miast i 
gmin oraz starostw powiatowych odpowiedzianych za inwestycje infrastrukturalne w swoim regionie. Osoby 
odpowiedzialne za utrzymanie nawierzchni, chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i 
innych. 
 
6. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część Zgłoszenia uczestnictwa w Seminarium i obowiązują 
wszystkich Zgłaszających i Uczestników. 
 
7. W ramach Seminarium będą odbywały się sesje naukowo-dydaktyczne oraz wystawa firm. 
 
8. Warunkiem uczestnictwa w Seminarium jest: 
Zgłoszenie uczestnictwa poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz przesłanie drogą elektroniczną na adres 
organizatora. 
Uiszczenie opłaty w wysokości i terminie podanym przez Organizatora. 
Opłatę za udział w Seminarium należy przesłać zgodnie z informacjami na konto wskazane przez Organizatora. 
 
9.  Brak uiszczenia wpłaty i nie wzięcie udziału w szkoleniu nie jest jednoznaczne z rezygnacją. W wypadku 
nieobecności zgłoszonego Uczestnika na warsztatach, niezależnie od przyczyny, Zgłaszającemu ani Uczestnikowi nie 
przysługuje zwrot kosztów szkolenia. 
 
10. Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Sprzedaży Produktów Elamed Media Group, 
który jest w całości dostępny na stronie https://elamed.pl w zakładce Pliki do pobrania. 
 
11. Faktura pro forma zostaje wystawiona w momencie potwierdzenia szkolenia oraz wysłana w oddzielnym mailu na 
wskazany adres e-mail. 
 
12. Po zrealizowanym szkoleniu zostanie wystawiona faktura VAT zgodnie z przepisami wg ustawy o podatku VAT i 
wysłana na wskazany podczas zgłoszenia adres e-mail.    
 
13. W przypadku otrzymania bezpłatnego zaproszenia oraz nie obecności na seminarium zgłoszonej osoby lub nie 
wydelegowania zastępstwa zaproszony uczestnik zobowiązany jest do pokrycia kosztów udziału w seminarium w 
kwocie 750 zł pokój 1 os./ 600 zł pokój 2 os. Powyższe podyktowane jest koniecznością pokrycia przez organizatora 
kosztów udziału zgłoszonej osoby z wyprzedzeniem 
 
14. W wypadku udziału płatnego zgłaszający  zobowiązany jest do uiszczenia opłaty zgodnie z cenami zamieszonymi na 
stronie internetowej Seminarium zgodnie z regulaminem sprzedaży znajdującym się na stronie: www.elamed.pl w 
zakładce pliki do pobrania. 
 
15.  Elamed jest uprawniony do rezygnacji z organizacji wydarzenia - w każdym terminie, w tym w wypadku 
wprowadzenia przepisów, decyzji, aktów prawnych, nakazów, zakazów lub ograniczeń mających wpływ na organizacje i 

https://elamed.pl/
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przebieg konferencji/szkolenia/wydarzenia, w tym także na możliwość wzięcia w niej udziału przez uczestników. W 
takim wypadku Organizator niezwłocznie zwróci koszty wpłacone przez Uczestników na wskazane przez nich konta 
bankowe a uczestnikowi nie przysługują jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze. W wypadku gdy Elamed już 
zrealizował część z usług, otrzyma za nie wynagrodzenie. 
 
16.   Istnieje możliwość zamiany zgłoszonego Uczestnika z tej samej firmy, nie później jednak niż 5 dni przed terminem 
szkolenia. W usprawiedliwionych okolicznościami wypadkach, takich jako choroba czy kwarantanna zgłoszonego 
Uczestnika, dopuszczalna jest zmiana Uczestnika w innym terminie, aż do momentu rozpoczęcia warsztatów, pod 
warunkiem poinformowania Organizatora o zmianie przez Zgłaszającego w formie wiadomości elektronicznej na adres: 
d.pilch@elamed.pl. 
 
17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone, lub 
skradzione podczas Seminarium. 
 
18. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie obiektów, 
w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Konferencją, jak również w miejscach zakwaterowania. 
 
19. Zgłaszający i Uczestnik zobowiązuje się do zapoznania się z Regulaminem i przestrzegania jego postanowień, a 
także wszelkich jego modyfikacji, które będą przez Organizatora umieszczane na stronie internetowej pod adresem: 
www.seminaria.drogi-publiczne.pl 
 
20. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na warunki sprzedaży oferowanych usług oraz warunki akcji promocyjnych 
dotyczących zgłoszeń przesłanych przed datą wejścia w życie takiej zmiany. 
 
21. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowane będą przepisy Kodeksu cywilnego. 
 
22. Pragniemy poinformować, że: 
1) Administratorem danych osobowych jest Elamed Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Katowicach (40-203), przy al. 
Roździeńskiego 188 c. NIP: 954-257-33-00, REGON: 240514233, KRS 
0000411505 (Sąd Rejonowy Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy KRS), tel.: 32 788 51 28, e-mail: 
dok@elamed.pl. 
2) W każdej chwili mogą Państwo cofnąć zgodę dotyczącą przetwarzania danych osobowych bez ponoszenia 
negatywnych konsekwencji. Wystarczy wysłać e-mail, zadzwonić lub przesłać wiadomość pocztą tradycyjną na 
wskazane powyżej dane kontaktowe. 
3) Możecie się Państwo skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pisząc na: iodo@elamed.pl. 
4) Dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie internetowej 
https://zgoda-status.elamed.pl/. 
 
 
 
 
 
 
 
 


